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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 9.10.2019  
Přítomno: 6 zastupitelů –  Libor Henc, Eva Müllerová, Hana Uhlířová, Ivana Horčíková,                                                                              

                                                Michal Grolmus, Karel Holan.  

Omluven: Květoslava Doubková 

Usn. č. 88/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

předložený návrh programu veřejného zasedání obce Okna, včetně doplněných bodů programu 9, 10, 

11, 12. 

Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka  

Usn. č. 89/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele paní Helenu Čápovou a navržené ověřovatele zápisu: pan 

Michal Grolmus, pan Libor Henc. 

Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka  

Usn. č. 90/2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno.  

Usn. č. 91/2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání komise na otevírání obálek a hodnocení nabídek 
ze dne 25.9.2019 na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na zpracování projektové 
dokumentace na akci „Okna – odkanalizování obce a ČOV“.  
Zastupitelstvo obce schvaluje na doporučení hodnotící komise jako zhotovitele výše uvedené zakázky 
firmu: Vodohospodářské projekty s.r.o., nám. T. G. Masaryka 130, 470 01 Česká Lípa. 
Nabídková cena: 441 650,-Kč včetně DPH. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy o dílo. 

 Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                        zdržel: 0                 zajistí: starostka  

Usn. č. 92/2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí sdělení odborného lesního hospodáře, dále jen OLH, o odchodu 

do starobního důchodu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku výkonu OLH pro obec Okna od Městských lesů Doksy, s.r.o., 

Valdštejnská 258, 472 01 Doksy, za nabídkovou cenu bez DPH: 2,3 Kč/ha/rok. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy o zajištění služeb 

odborného lesního hospodáře a výrobních služeb v lesním hospodářství mezi obcí Okna a Městskými 

lesy Doksy, s.r.o. , zastoupené: jednatelem společnosti Ing. Petrem Válkem, se sídlem: Valdštejnská 

258, 472 01 Doksy, od 1.1.2020. 

Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka  
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Usn. č. 93/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje Mgr. Ivetě Myškové, ředitelce ZŠ a MŠ Okna, příspěvkové organizace,  

přijetí účelově určeného finančního daru od obcí Ždírec ( 5 000,-Kč ), Skalka u Doks ( 10 000,-Kč ), 

Bezděz ( 10 000,-Kč ), Blatce ( 10 000.-Kč ), Lobeč ( 2 000,-Kč ). 

Finanční dary budou použity na náklady spojené s provozem pilotního 6. ročníku v ZŠ Okna. 

Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka  

Usn. č. 94/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IV-12-4010122-CL-Okna, připojení p.č. 312/10. 

Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                        zdržel: 0                    zajistí starostka 

Usn. č. 95/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo a  schvaluje návrh projektové dokumentace, stavba CL-OKNA, 

připojení p.č. 312/10, přípojka NN, v k.ú. Okna v Podbezdězí, číslo stavby IP-12-40122 za následujících 

podmínek:  a)    nenarušit síť veřejného osvětlení 

b)  termín započetí stavby oznámit 14 dní dopředu na OÚ Okna 
c) oznámit dotčeným odběratelům termín změny způsobu a místa připojení na 

distribuční síť NN 
d) dotčené povrchy stavbou uvést do původního stavu před započetím stavby 

Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                         zdržel: 0                  zajistí: starostka  

Usn. č. 96/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo havarijní stav vstupního schodiště do Mateřské školky v Oknech a 

dohodlo se na provedení opravy schodiště v letošním roce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na výše uvedenou opravu od Jiří Němec, Kuřivodská 471, 

472 01 Doksy za nabídkovou cenu 37 500,-Kč včetně DPH. 

Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                         zdržel: 0                  zajistí: starostka  

Usn. č. 97/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019, kde došlo 

k navýšení příjmů o částku  31 151,-Kč                   k navýšení výdajů o částku  68 651,-Kč 

                                                                                       snížení výdajů o částku         37 500,-Kč 

                                                                                                                                         31 151,-Kč 

Jedná se o vyúčtování dotace na veřejněprospěšné práce za měsíc září 2019. 

Další změna se týká pouze přesunu položek, částky 37 500,-Kč z veřejného osvětlení na opravu 

schodiště Mateřské školky v Oknech. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením 

a  výsledky hospodaření ke dni 30.9.2019 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření. 

Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                         zdržel: 0                          zajistí: Čápová  

Usn. č. 98/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, 
„Rekonstrukce božích muk na návsi v obci Okna“, dle zpracovaného projektu. 
Vypsání výběrového řízení zajistí starostka obce Eva Müllerová, dle směrnice č. 11 pro zadávání 

veřejných zakázek. 

Složení komise pro hodnocení nabídek: Eva Müllerová, Libor Henc, Michal Grolmus. 

Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                         zdržel: 0                  zajistí: starostka   

Usn. č. 99/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje termín konání Masopustu 15.2.2019. 

Hlasování:               pro: 5                      proti: 1                         zdržel: 0                  zajistí: starostka                                  

                                                                                                                                                            Eva Müllerová 

http://obecokna.cz/
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci listopadu oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

         

                                  

 

               
Věra Horčík, Marek Adámik, Jitka Kožnarová, 

Sabina Carterová 

 
 Mikulášská pro děti z Oken     

Vážení rodiče, milé děti,  v sobotu 30.11 od 16.00 hodin  vás zveme na Obecní úřad, kde 

pro vás máme připravené  Mikulášské vystoupení, samozřejmě s čerty, peklem, 

Mikulášem a andělem. Takže se spoustou dobré zábavy a pro děcka mikulášský balíček. 

 
 

 Rozsvícení vánočního stromu  

Období adventu slavnostně společně zahájíme rozsvícením vánočního stromu v 

 neděli 1. prosince v 17.00 hodin. Srdečně vás zveme, přijďte si poslechnout 

 pásmo koled od dětí z naší školy a zahřát se svařáčkem. 

 

 Senioři 

Vážení senioři, 12.12. 2019 od 14.00 hodin  vás srdečně zveme na předvánoční posezení 

s pohoštěním na Obecním úřadě.  

Přijďte si poslechnout vystoupeni dětí z naší školy, pobavit se a zavzpomínat. 

Těšíme se na vás.  

 

 Okna Odkanalizování obce a ČOV 

Žádost o územní rozhodnutí byla podaná, je nutná k doložení žádosti pro dotaci, příjem 

žádostí končí 31.1.2020. Je to pro nás hodně krátký termín, nemohu vám slíbit, že tento 

termín stihneme, snažíme se proto dělat maximum, nezáleží to na našem úřadě, ale na 

tom zda dostaneme všechna potřebná stanoviska a vyjádření. K vyřizování máme ještě 

listopad, věřím, že v prosincovém zpravodaji budu konkrétnější a budeme  vědět, zda 

jsou všechna potřebná stanoviska dotčených orgánů připravená. 

 

 Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce tuto středu 6.11.2019 od 17.00 

hodin. ( Program je vyvěšený na úřední desce. ) 

http://obecokna.cz/
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQmIqFyLnXAhXHyKQKHQfcAJoQjRwIBw&url=http://www.ucutnaka.cz/&psig=AOvVaw2zHN6Fig1QBEEFkHkJZY1t&ust=1510594109377399


Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p.40, 471 62 Okna 
Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail:starosta@obecokna.cz 

                                 Tel.: 487 876 134, 487 876 122, mob.: 724 168 476                                  
Stránka 4 

 

                                 Zprávy ze školy a školky v Oknech      

                          
 

Školní rok 2019/ 2020 se pomalu dostává do prvního čtvrtletí. S příchodem listopadu se 

začneme pomalu připravovat na adventní období, ale budeme také vzpomínat na 30 let od 

událostí v roce 1989, či zahájíme sportovní kurzy. 

Naše školky se mohou těšit po celý listopad a část prosince na páteční výjezdy na zimní 

stadion v České Lípě. Děti se pod vedením zkušených trenérů budou učit základům bruslení. 

Žáci školy v listopadu zahájí návštěvy tělocvičny v Doksech, které budou probíhat také každý 

pátek po celý měsíc. V lednu školáci a školkáčci začnou společně jezdit na kurz plavání do 

České Lípy. 

 

I v listopadu se budou zástupci naší školy účastnit aktivit malotřídních škol Českolipska a 

Novoborska. Čeká je vlastivědná soutěž "Volfartický Vlastík", kterou pořádá ZŠ Volfartice. 

Své síly a hlavně logické myšlení poměří v turnaji šachů, organizátorem je ZŠ Nový Bor – 

Arnultovice. 

 

Každý měsíc v naší škole působí rodilý mluvčí. Nikdy nevíme, kdo přijede a nový člověk 

bývá překvapením pro děti i dospělé. V září si mohly děti rozvíjet svou angličtinu téměř celý 

měsíc, protože kromě "našeho rodilého mluvčího", kterého hradíme z projektu, naše škola 

získala na dva týdny rodilého mluvčího z LAGu Podralsko. 

 

Od  října na naší škole funguje celá řada rozmanitých zájmových kroužků. Děti, které 

navštěvují školní družinu, mohou tuto nabídku využívat a také tak s radostí činí. Takže 

odpoledne se ve škole tancuje, běhá, cvičí jóga, hraje na flétnu, zpívá, vaří, dělají se pokusy a 

studují rodokmeny, hraje se florbal a další míčové hry, šije se a plete... 

 

Snažíme se, aby děti poznávaly místa vzdálená, proto s nimi cestujeme do zahraničí a jezdíme 

na výlety a exkurze. Snažíme se, aby děti poznávaly místa kolem sebe, svůj domov. Rádi jsme 

využili nabídky pana faráře Kamila Škody, který nás v listopadu provede místním kostelem, 

promluví o historii místa a vzpomene na život  Anežky České. Rádi jsme také využili nabídky 

pana Šmatláka a pod jeho vedením děti ze školek poznávaly "náš" les a jeho tajemství. 

 

Svatomartinský průvod  / pondělí 11. listopad 

V pondělí 11. listopadu se bude konat tradiční Svatomartinský průvod, který vyjde v 17.00 

hodin od školy. Do průvodu si nezapomeňte vzít lampiony či lucerničky...možná potkáme i 

Martina...a bude nás určitě čekat zase nějaké překvapení. 

 

Více o činnosti školy a školky na 

http://skola.obecokna.cz 

fb : ZŠ a MŠ Okna 

                                                                                                      za ZŠ a MŠ Okna 

                                                                                                         Iveta Myšková 

                                                                                                  

 

 

 

 

http://obecokna.cz/
http://skola.obecokna.cz/
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG2dWNy7nXAhUMyKQKHeGTAKcQjRwIBw&url=https://www.123rf.com/photo_31239427_illustration-of-many-children-holding-hands.html&psig=AOvVaw1UdhNuzAI4VWkPZXvOS7jv&ust=1510594896511796


Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p.40, 471 62 Okna 
Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail:starosta@obecokna.cz 

                                 Tel.: 487 876 134, 487 876 122, mob.: 724 168 476                                  
Stránka 5 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://obecokna.cz/

